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ENTREVISTA COM FRANCISCO PASCUAL, PRESIDENTE DA SOCIDROGALCOHOL

“ESTE EVENTO FOI MUITO EXIGENTE 
DO PONTO DE VISTA TECNOLÓGICO”

A Socidrogalcohol, sociedade científica es-
panhola de estudos sobre álcool, alcoolis-
mo e outras adições, organizou entre os 
dias 30 de novembro e 4 de dezembro as 
suas primeiras jornadas online. Um evento 
internacional que tinha sido programado 
para o mês de março, com preletores e as-
sistentes oriundos de vários continentes e 
que vai a caminho dos 50 anos de existên-
cia, acabou por realizar-se igualmente à es-
cala global, com um significativo investi-
mento reorientado para as plataformas vir-
tuais e que, além de ter sido disponibilizado 
em direto, pode ser acompanhado atual-
mente em diferido, nas suas várias compo-
nentes. Canábis, cérebro, género, do uso te-
rapêutico à ilegalidade… O Presidente da 
Socidrogalcohol aborda, em entrevista, os 
moldes pouco usuais em que uma socieda-
de científica trabalha em tempos de pande-
mia…

Terminaram as 47.as Jornadas Nacionais e 
2º Congresso Internacional da Socidrogal-
cohol… Como foi levar a cabo um congres-
so online, em que as pessoas não se to-
cam, apenas se veem à distância?
Francisco Pascual (FP) – Este congresso 
estava programado para a primeira semana 
de março, altura em que a atual pandemia 
começou a disparar e em que o ministro da 
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saúde cancelou qualquer tipo de evento 
científico e até as comunidades autónomas 
impediram os profissionais socio-sanitá-
rios a participarem em reuniões científicas. 
Posto isto, tivemos que cancelar o congres-
so dois dias antes da data prevista para a 
sua realização, o que representou inúmeros 
problemas, até porque havia participantes 
de outros países e adiámos para o final do 
ano, com a falsa expectativa de que a pan-
demia poderia ser remitida, sendo que esta-
mos atualmente em vias de entrar numa 
terceira onda. E aquilo que era para ser um 
congresso presencial bastante amplo, no 
centro de Madrid, teve que converter-se, pri-
meiro, no que entendemos que poderia ser 
um congresso híbrido, com um grupo redu-
zido de forma presencial e outro online. No 
fim, a pandemia obrigou-nos a realizar um 
congresso exclusivamente online. Para po-
dermos fazê-lo, respeitando ao máximo 
todo o programa que havíamos delineado, 
havendo uma componente mais formativa, 
uma espécie de pré-congresso, procurámos 
realizar workshops interativos e práticos e, 
em vez de estendermos o congresso a dois 
dias, tivemos que o fazer numa semana por 
forma a contemplar todas as atividades e 
pessoas que se tinham comprometido a 
participar e assistir. A vertente das jorna-
das foi realizada durante um dia, com um 
seminário dedicado à investigação, sobre-
tudo para investigadores jovens, com te-
mas como metodologia, basicamente como 
pesquisar, voltar à base e partilhar entre 
profissionais mais e menos experientes. 
Paralelamente, programámos outros wor-
kshops, com temas como chemsex, género, 
assuntos de índole mais social, temas com 
especialistas como psicólogos, enfermei-
ros… Dedicámo-nos no primeiro dia a uma 
ampla gama porque o sistema era distinto, 
para que pudessem todos participar… 

Mas também havia fatores como as dife-
renças entre fusos horários de participan-
tes de vários continentes…
FP – Sim, este congresso permitiu assistir 
em direto mas igualmente em diferido, por-
que tínhamos preletores do Canadá, do Uru-
guai, de França, da Inglaterra, assim como 
assistentes de vários países, como Portu-

gal. Todas as apresentações foram grava-
das e podem ser vistas durante um mês, ao 
passo que os diretos eram realizados nos 
períodos da tarde. Com tantas variações, 
também do ponto de vista tecnológico este 
evento foi muito exigente e tivemos que re-
correr a várias plataformas, o que não foi 
fácil. Mas, no fim, conseguimos implemen-
tar uma estrutura em que foi possível con-
gregar todos os conteúdos, desde os dire-
tos aos diferidos, passando pelas tradu-
ções em simultâneo e a posteriori, posters 
e outras atividades.

Como avalia a participação?
FP – Desde logo, tivemos cerca de 100 pre-
letores e 650 pessoas inscritas, todos pro-
fissionais socio-sanitários. A Socidrogal-
cohol é uma sociedade multidisciplinar, 
com um enfoque biopsicossocial, onde ca-
bem médicos, psicólogos, trabalhadores 
sociais, enfermeiros, advogados, economis-
tas, entre outras pessoas que tenham algo 
a dizer sobre as adições. Alguns laborató-
rios patrocinaram mesas e debates e irão 
brevemente publicitá-las e divulga-las, pelo 
que toda esta bagagem científica e conhe-
cimentos alocados no congresso serão dis-
ponibilizados à maior parte de gente possí-
vel.

Esta pandemia acarreta também graves se-
quelas económicas… Como tem sido a vida 
da Socidrogalcohol neste contexto e que 
implicações têm surgido do ponto de vista 
da produção científica?
FP – Economicamente, tivemos um pri-
meiro susto associado ao facto de termos 
tido que entregar uma reserva no local ini-
cialmente designado para a realização do 
congresso que estivemos prestes a per-
der. Também tivemos uma série de ativi-
dades comprometidas com o ministério, 
por delegação do Governo para o Plano 
Nacional de Drogas, que deveriam ser 
executadas até 30 de junho. Do ponto de 
vista económico, conseguimos solucio-
nar, na maioria, estas duas componentes. 
Mas outras atividades da Socidrogal-
cohol, como a Escola de Outono, a forma-
ção online, um estudo de comorbilidade, 
atividades científicas e formativas, devido 
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ao confinamento, viram os prazos de exe-
cução alargados pelo ministério até 30 de 
dezembro, o que permitiu que a ciência 
prossiga o seu trabalho e que a interação 
entre os profissionais continue. Creio que, 
num momento de crise, este congresso e 
as atividades que referi foram oportunida-
des de nos encontrarmos como necessi-
dade e de procurarmos soluções.

Que temas e questões destacaria neste 
primeiro encontro online da Socidrogal-
cohol?
FP – O debate sobre a canábis medicinal, 
da legalização, foi muito importante. Te-
mos um problema em cima da mesa e há 
que debatê-lo. Creio que também a temáti-
ca das pequenas populações que têm pro-
blemas foi interessante, bem como a revi-
são de alguns medicamentos. Creio que 
também foi importante o contributo do de-
legado do plano nacional, que nos abriu no-
vas expectativas em torno de um trabalho 
mais contínuo. Houve outros contributos 
importantes, como considerar o tema da 
fármaco-economia: por que comparticipar 
alguns tratamentos e não outros, que possi-
bilidades temos? A questão do género con-
tinua a ser importante e requer, por vezes, 
soluções distintas… O tema da comorbilida-
de, a física, por exemplo com as hepatites, 
e a psiquiátrica, com as depressões e os 
transtornos bipolares, é igualmente impor-
tante, bem como a possibilidade de utilizar-
mos determinadas drogas que podem ter 
utilidade terapêutica… onde estão os limi-
tes entre um uso terapêutico e recreativo 
ou até judicial? Houve muitos contributos e 
muito distintos e não esqueço as mesas 
mais específicas para psicólogos, trabalha-
dores sociais e uma das mesas que me 
chamou muito a atenção foi aquela em que 
se falou sobre como funciona o nosso cére-
bro. Se conhecêssemos bem o cérebro do 
ser humano poderíamos atuar melhor… Sa-
beremos que interferências têm as drogas 
no nosso cérebro? E o ambiente? E a condu-
ta das pessoas ao redor? Quem interfere no 
facto de uma pessoa ter uma adição e, se a 
tem, onde poderemos atuar para a poder-
mos tratar?

GILEAD E SOCIDROGALCOHOL 
PROMOVEM A ELIMINAÇÃO DA HEPATITE 
C EM UTILIZADORES DE DROGAS, 
ATRAVÉS DO PROGRAMA DETECT-C
O COMPROMISSO COM A ELIMINAÇÃO
A sociedade científica SOCIDROGALCOHOL assinou no passado (2019) um acordo de cola-
boração com a GILEAD cujo objetivo estava alinhado com os estabelecidos pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, para a eliminação das hepatites virais. Este acordo foi assinado para 
a realização do projeto DETECT-C, um programa de deteção da hepatite C em utilizadores de 
drogas. Foi esse o seu início, no entanto, agora também é lançado para a intervenção em 
abrigos, centros de saúde mental, centros de cuidados de migrantes, centros de inserção e 
centros que servem populações com elevada prevalência de infeção por VHC. Pode ainda 
ser solicitado para efeitos de formação.
Estima-se que em Espanha existam entre 50.000 e 70.000 pessoas com infeção ativa do ví-
rus da hepatite C que precisam de ser diagnosticadas e tratadas (dados de julho de 2019). 
Desde 2015, mais de 130.000 doentes foram tratados em Espanha, evitando o risco de mor-
te por cirrose e cancro do fígado e morbilidade causada por doenças hepáticas crónicas.
O tratamento da doença sofreu uma mudança radical nos últimos anos com o aparecimento 
de fármacos que contribuem para eliminar completamente o vírus, sem praticamente ne-
nhuns efeitos secundários. 
Os novos fármacos têm uma eficácia de 95% e quase sem efeitos secundários. Depois de 
muitos problemas de alto custo no início desta corrida de eliminação, foi finalmente disponi-
bilizado a medicação a todos. Agora o objetivo é detetar as pessoas que faltam, e colocá-las 
em tratamento. Para isso, a Aliança para a Eliminação da Hepatite Viral, esta comprometida 
com o rastreio da população, um teste simples e rápido que torne mais fácil saber se a pes-
soa está infetada ou não. O DETECT-C cumpre com este objetivo de rastreio e deteção e pos-
terior encaminhamento para o recurso que enviará para tratamento a pessoa infetada.

DO QUE SE TRATA
O programa fornece testes rápidos de diagnóstico para contribuir para a deteção e micro-eli-
minação necessárias para cumprir o objetivo da OMS. 
No www.detect-c.es pode aceder aos requisitos a cumprir pelos centros, bem como a infor-
mação exaustiva sobre os testes que podem ser escolhidos para deteção de gota seca ou de 
saliva, e o modo de realização.

FUTURO
O programa foi tão bem recebido que acaba de ser alargado a outros tipos de instituições de 
intervenção junto das populações mais vulneráveis de elevada prevalência, para prosseguir  
e desenvolverem a intervenção, pelo menos durante o do próximo ano de 2021.


